Adatlap

HP ProDisplay P221 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes)
LED-es hátsó megvilágítású monitor
Nélkülözhetetlen üzleti funkciók és energiahatékony működés
versenyképes árakon.

Folytassa a kiváló munkát komoly
teljesítmény, stílusos nagy
képernyő-kialakítás és
környezetvédelmi szolgáltatások
mellett, és mindezt vonzó áron a
HP ProDisplay P221 54,6 cm-es
(21,5 hüvelykes) LED hátsó
megvilágítású monitorral.
Hatékonyan növekedhet és
fenntarthatja üzletmenetét a
bevált HP minőség és
megbízhatóság, a stabil
élettartam, a HP tartozékokkal
való kompatibilitás és az
energiamegtakarítás révén. Több
munkát végezhet el és még
többet takaríthat meg a negyedév
során egy monitorral, amire
tényleg számíthat.

Alapvető üzleti szolgáltatások
● Versenyképes áron támogathatja az üzleti igényeit egy nagyméretű, 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) LED kijelzővel.
Összevetheti dokumentumait oldalanként, olvashatja e-mailjeit1 az egyik ablakban, miközben végezhet több
feladatot párhuzamosan egy másikban, és több alkalmazást is nyitva tarthat egyszerre.
● Szembeszökő a LED-kijelző kiválósága: életteli szöveges és grafikus bemutatók. A LED-es technológiával
készült kijelzők emellett vékonyak, könnyűek és egyszerűen elhelyezhetők az asztalon.
● Tiszta képet biztosít egy vagy több felhasználó esetén is a széles látószögnek köszönhetően. A magas
kontrasztarányok és a gyors válaszidők révén a tartalom éles és olvasható marad az egész nap során2.
● Kényelmesen dolgozhat az akár 30 fokos dőlésszögű térbeli beállítás mellett, és könnyedén csatlakozhat
eszközökhöz a kényelmes VGA- és DVI-bemenetekkel. A belső tápegység minimalizálja a zűrzavart az asztalon,
és leegyszerűsíti a beállítást és a telepítést.
Kompatibilitás HP tartozékokkal
● Testre szabhatja a munkaterületét különböző opciókkal, mint a HP Quick Release, a HP Speaker Bar és a HP USB
Graphics Adapter (külön megvásárolható opciók).
● Értékes területet szabadíthat fel, hiszen egészen felemelheti a monitort az asztalról. A 100 mm-es szabványos
VESA tartó segítségével a monitort felszerelheti egy HP Monitor Arm, HP Stand vagy HP Quick Release
szerelvényre, illetve egyéb VESA-kompatibilis (külön megvásárolható) tartozékokra.
Stabilitás most és nyugalom a jövővel kapcsolatban
● Fenntarthatja a termékkonzisztenciát lépcsőzetes telepítéssel, megkönnyítheti az átállásokat és csökkentheti a
támogatási költségeket a HP minimum egy éves életciklus-stabilitási elkötelezettségével.
● Támogathatja az azonos telepítéseket és egységesítheti a folyamatait világszerte a globálisan, több mint 145
országban konzisztens termékekkel.
● Még nagyobb megbízhatóságot és nyugalmat biztosít a HP minőségi szabványok szerinti tesztelés, amivel még
Ön előtt tesszük ki terhelésnek a monitorokat.
● Biztos lehet benne, hogy IT befektetését szabványos, három éves jótállás támogatja. A HP Care Pack
szolgáltatások3 igénybe vételével a szervizszerződésekben foglalt normál jótállást további lehetőségekkel
bővítheti.
Intelligens szoftver több feladat végzéséhez
● A HP Display Assistant egy könnyen használható, centralizált felületre konszolidálja a monitorbeállítás
vezérlését.
● Testre szabhatja munkaterületét az átméretezhető képernyőpartíciókkal: az egyik partícióban dolgozhat egy
dokumentumon, miközben egy táblázatot tekint meg egy másikban és ellenőrizheti az e-mailjeit1 egy
harmadikban—mindezt egyszerre.
● Az összes összekapcsolt kijelzőjén használt alkalmazás megtekintéséhez használhatja az új, bővített
eszköztárat.
Energiahatékony, környezettudatos
● Csak néhány a kijelzőbe beépített környezetvédő jellemzők közül: higanymentes LED-háttérvilágítás,
BFR-/PVC-mentes kivitelezés4, valamint arzénmentes kijelzőüveg5.
● Költségeit olyan díjnyertes ökotanúsítványokkal csökkentheti, amilyen az ENERGY STAR®, az EPEAT® Gold6 és a
TCO.
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Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

C9E49AA; C9E49AS; C9E49AT

Képernyőméret (átlós)

54,6 cm (21,5")

Megtekintési szög

170° vízszintes; 160° függőleges

Fényerő

250 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 3 000 000:1 dinamikus

Válaszarány

5 ms be/ki

Oldalarány

Széles képernyős (16:9)

Natív felbontás

1920 x 1080

Megjelenítési jellemzők

Plug and Play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek; LED-es háttérvilágítás

Bemeneti jel

1 VGA; 1 DVI (HDCP-támogatással)

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

28 W (maximum), 22 W (jellemző) < 0.5 W (készenléti)

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

51,8 x 16 x 37,9 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x 51,8 x 4,75 x 31,52 cm
Mé x Ma)
(Head Only)
Súly

4 kg
(Csak kijelzőegység)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 és +25° között

Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; TCO minősítésű EDGE

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítés

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.

Adatlap

HP ProDisplay P221 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP integrált Work Center
állvány ultravékony asztali
géphez és vékony klienshez

A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet,
mindezt a teljesítmény és a produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000
sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes* (43,18–60,96
cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú
rögzítőkonzolokat tartalmaz. * 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.

Termékszám: LH526AA

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő
sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP LCD Monitor gyorskioldó
rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP USB grafikus adapter

A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény fokozásához tervezett terméket kínál
(mindegyik külön vásárolható meg). A szuperkicsi HP USB grafikus adapter lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző egyidejű
csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel
egy noteszgép vagy személyi számítógép és egy második monitor köthető össze, míg több adapterrel számos kijelző
csatlakoztatható egymáshoz. Maximum 1920 x 1080 (szélesvásznú) vagy 1600 x 1200 képpontos (hagyományos)
felbontás.

Termékszám: NL571AA

5 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: U7935E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
Internet-hozzáférést igényel, ami nem a termék része.
Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. Megszorítások és korlátozások vannak érvényben. A HP Care
Pack szolgáltatások a szervizszerződéseket a normál garancián túlra bővítik ki. A HP-termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához a HP Care Pack szolgáltatáskereső eszköz használható:
www.hp.com/go/lookuptool. További termékspecifikus információk a HP Care Pack szolgáltatásokról: www.hp.com/hps/carepack.
4 Megfelel az iNEMI alacsony halogéntartalmú elektronikai cikkekről szóló állásfoglalásban található „BFR-/PVC-mentes” iparági definíciónak. A házba épített műanyag alkatrészek általában 1000 milliomodnál (0,1%)
kevesebb brómot vagy klórt tartalmaznak. A nyomtatott áramköri kártya és a szubsztrátlaminátumok általában 1500 milliomodnál (0,15%) kevesebb brómot és klórt tartalmaznak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni
szervizelések során bekerülő alkatrészek BFR-/PVC-mentesek. A külső kiegészítők, többek között a tápegységek, tápkábelek és periférikus eszközök nem BFR-/PVC-mentesek.
Arzén és annak vegyületei nem voltak kimutathatók az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának (United States Environmental 5 Protection Agency, U.S. EPA) 3052/6010b tesztelési módszereivel az ICP-AES
alapján, 10 milliomod minimális érzékelési szinttel végzett tesztek szerint.
6 EPEAT® Gold, ahol a HP kereskedelmi forgalomban kapható monitorokat regisztrál. Országa regisztrációs állapotát a www.epeat.net webhelyen tekintheti meg.
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További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.
További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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